
8. neděle v mezidobí 
(B) 

 
 

  8. neděle v mezidobí 
(B) 

 
 

  8. neděle v mezidobí 
(B) 

 
 

  8. neděle v mezidobí 
(B) 

 
 Ježíšovo myšlení a učení 

je nové. 
  Ježíšovo myšlení a učení 

je nové. 
  Ježíšovo myšlení a učení 

je nové. 
  Ježíšovo myšlení a učení 

je nové. 
          

          

8. neděle v mezidobí 
(B) 

 
 

  8. neděle v mezidobí 
(B) 

 
 

  8. neděle v mezidobí 
(B) 

 
 

  8. neděle v mezidobí 
(B) 

 
Ježíšovo myšlení a učení 

je nové. 
  Ježíšovo myšlení a učení 

je nové. 
  Ježíšovo myšlení a učení 

je nové. 
  Ježíšovo myšlení a učení 

je nové. 



Nedávejme na staré šaty 
záplatu z nové látky 

(Mk 2,18-22) 

Pane Ježíši, 
tvoje učení je nové. 

Mluvíš o Boží lásce a milosrdenství, 
o naději na věčný život. 

Prosíme tě za všechny lidi, 
kteří v tebe uvěřili, 

aby se podle tvých slov také chovali 
a nevraceli se už k tomu, 

co je staré a nežili jako dřív, 
dokud tě ještě neznali. 

Amen. 
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